Ref: SAND Hovedstaden d. 21 marts 2022 kl. 13:00

Til stede: Brian, Rose, Daniel, Fin, Mike,
Afbud: ole
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af ordstyrer. Mike er ordstyrer
3. Valg af referent. Kim allan referent
4. Godkendelse af referat + Godkendelse af dagsorden. Godkendt
Og fremover prøver vi at indkalde via telefonkæde
5. Indsupplering af Rose, rose er indsuppleret
6. Nyt fra sekretariatet,
Telia: Tobias har fået mandat til at lukke vores abonnement, kim allan prøver at samle hvad vi har af aftale
på mail og kontakter en jurist.
Bacheloropgave om digitalisering, Daniel og kim allan
Bacheloropgave om nordhavnens akitekst studerende: kim allan
I nærmeste fremtid er der arrangementer, som temadage, skrivekursus og generalforsamling i sand land
Vi var til kaffe/kage hos Astrid krag vores socialminister, en mulighed for en kort snak
7. Kasser/Mike, vi blev enige om at næste møde er et kvartalsregnskab, som så kommer hver tredje måned
8, Valg af stemmeberettigede til generalforsamling i SAND land, Fin, Brian og Mike er valgt som
stemmeberettigede
9. Hvad kan vi finde på i april?
4 April på christianborgs slots plads om psykiatrien.
Event om retten til at komme til sine kontanter, vi holder et møde omkring det 11 april på kontoret
10. vores mailadresse, vi tager en lang snak på næste møde om hvordan vi bruger hovedstadens mail og
ikke som privat mail, vi snakkede om vores forskellige arbejdsområder, som skal respekteres og at man ikke
svarer på andres vegne
11. Oslotur, 28 april, opslag ud til boformerne og gaderne
12. Evt.
Rose bragte en historie om en kvinde, tildeles handicappede som var virkelig dårlig mobil, efterladt fra nat varmestuen, en problematik vi skal snakke mere om, ingen steder at gå hen i weekenden og fra væresteder
som lukker kl. 14, vi snakker event næste møde
Daniel forslog at invitere hjemløseenheden og Maja til næste møde.
Næste møde 25 April KL 14, vi skal huske mad og kage
kim allan har et interview på socialrådgiver skole på Frederiksberg og får samtidigt en dialog om vores
bissidderkops, måske vi skal ud og lave oplæg for dem.

